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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk. § 47

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Tekn. ltk. § 48

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soile Ala-Kantti ja Joni Lentovaara.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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Kokouksen järjestäytymisen jälkeen kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi kunnan
kokonaistalousarvion laadinnasta. Lisäksi kunnanjohtaja teki tilannekatsauksen Willi Karvia Oy:n
toimintaan ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAKENNUSTEN MYYNTI PURETTAVAKSI
Tekn. ltk. § 49
Karvian kunta omistaa kaksi vanhaa hirsirakennusta, jotka ovat olleet pitkään käyttämättömiä eivätkä nykytilassa ole käyttökuntoisia. Rakennuksista suurempi sijaitsee
Kantissa Koskitien varrella, Suomijoen tilalla, yksityiselle vuokratun asuintalon kanssa samalla pihamaalla. Tämän rakennuksen pohjapinta-ala on noin 150m2, lisäksi rakennuksessa on tilava vintti. Rakennus on arviolta vuodelta 1900. Pienempi rakennus
sijaitsee keskustassa, vanhan kunnantalon pihamaalla osoitteessa Kylä-Karviantie 19.
Rakennus on vuodelta 1894 ja sen kerrosala on noin 70m2. Rakennukselle on Karvian
keskustaajaman osayleiskaavassa asetettu suojelumerkintä, mutta Museoviraston alustavan arvion mukaan rakennuksen suojeluarvoa ei enää sen huonon kunnon vuoksi
ole.
Rakennusten myymisestä purettavaksi on alustavasti keskusteltu teknisessä lautakunnassa. Karvian kunta ei ole löytänyt tarvetta kunnostaa rakennuksia. Rakennusten hirsirungot voisivat kuitenkin vielä olla hyödynnettävissä. Myymällä rakennukset purettavaksi voisi hirsirungoille löytyä jatkokäyttöä muualta.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hakee
purkamislupaa Suomijoen tilan (230-401-10-138) vanhalle päärakennukselle sekä
keskustassa vanhan kunnantalon pihassa (230-405-9-254) sijaitsevalle vanhalle rakennukselle, joka tunnetaan yleisesti nimellä Mörskä.
Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavaksi on alustavasti
ajateltu verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myytäisiin teknisen lautakunnan hyväksymän pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli rakennuksille ei löydy ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa rakennusten purkamiseen.
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PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tekninen päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hakee purkamislupaa
Suomijoen tilan (230-401-10-138) vanhalle päärakennukselle sekä keskustassa vanhan
kunnantalon pihassa (230-405-9-254) sijaitsevalle vanhalle rakennukselle, joka tunnetaan yleisesti nimellä Mörskä.
Purkamistyön suorittaa rakennuksen ostaja, joka vastaa rakennuksen purkamisesta sovittuun tasoon asti sekä rakennuspaikan siivoamisesta. Myyntikanavana käytetään
verkkohuutokauppaa, jossa rakennus myydään teknisen lautakunnan hyväksymän
pohjahinnan ylittävälle korkeimmalle tarjoukselle. Mikäli rakennuksille ei löydy ulkopuolista ostajaa ja purkajaa, tullee tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa rakennusten purkamiseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI
Tekn. ltk. § 50
Karvian kunta omistaa kaksi rivitaloasuntoa; Karvian Väärtin rivitaloasunto osoitteessa Kirkkoväärtintie 4 sekä Karvian Kartanon asunto osoitteessa Vainionkatu 2. Väärtin asunto on valmistunut vuonna 2011, asuinpinta-ala on 47,5m2, lisäksi kylmävarasto 5,7m2 ja autokatospaikka. Karvian Kartanon rivitalossa sijaitseva asunto on vastavalmistunut, siinä on asuinneliöitä 47, jonka lisäksi autokatospaikka ja sen yhteydessä
5m2 varastotila.
Asunto-osakkeiden myynnistä on alustavasti keskusteltu teknisessä lautakunnassa,
koska osakkeet on hankittu rivitalojen rakentamisen edistämiseksi, eikä kunnalla ole
asunto-osakkeille pakollista tarvetta.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että asunto-osakkeet myydään
ja myynnin suorittaa ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki
ja Kiinteistö Oy. Lisäksi tekninen lautakunta / kunnanhallitus määrittää asuntoosakkeille myyntihinnan.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että asunto-osakkeet myydään
ja myynnin suorittaa ammattimaista kiinteistönvälitystä harjoittava Kankaanpään Laki
ja Kiinteistö Oy.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asuntojen myyntihinnoiksi asetetaan:
Kirkkoväärtintie 4 – 85 000€
Vainionkatu 2 – 115 000€.
Myyntihinnat perustuvat asuntojen hankinta- ja tasearvoon sekä myynnistä aiheutuviin
kuluihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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PELIMANNINKUJAN SILLAN KAITEIDEN KORJAUS
Tekn. ltk. § 51
Kantissa Pelimanninkujalla Kantinkosken ylittää silta, jonka kaiteet ovat huonokuntoiset, eikä sillan käyttäminen kaiteiden osittain puuttuessa ole turvallista. Silta sijaitsee yksityisalueella, mutta naapurikiinteistöjen asukkailla on lupa kulkea sillan poikki.
Siltaa käyttävät ovat lähestyneet kuntaa sillan kaiteiden kuntoon saattamiseksi. Sillan
naapurikiinteistön omistaja on tarjoutunut korjaamaan sillan kaiteet, mikäli Karvian
kunta huolehtii rakennusmateriaalien hankinnasta. Maanomistaja, jonka maalle silta
sijoittuu, on antanut suostumuksensa tähän ratkaisuun.
Materiaalikustannusten on arvioitu olevan noin 5 500€ (sis. alv24%).

Oheismateriaalina lautakunnalle laskelma rakennustöissä tarvittavista materiaaleista.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hankkia sillan kaiteiden korjaamiseen tarvittavat materiaalit ja luovuttaa ne korjaustyön suorittajalle.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta päätti hankkia sillan kaiteiden korjaamiseen tarvittavat materiaalit ja luovuttaa ne korjaustyön suorittajalle. Kantin koski on erityinen luontokohde ja
nähtävyys, ja Karvian kunta on aikoinaan osallistunut sillan rakentamiseen puutavaran
osalta.
Tekninen lautakunta päätti, että kustannukset osoitetaan yksityistieavustuksien tilille
007720.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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Karvia . .
________________
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VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021-2022
Tekn. ltk. § 52
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2020 talousarvion laadinnasta:





Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2020, 2021, 2022 joista vuosi 2020 on talousarviovuosi.
Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio.
Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.
Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.

Palkkakustannuksissa kunta-alan palkkasumman nousuksi ennustetaan 3,8 % (Kuntaliitto 4.4.2019) Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka.
Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen % -osuudet pysynevät vuoden
2019 tasolla.
Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:
 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa
10.000 euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin
 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan
 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset
käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti
 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava
 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2020, joita
tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.
 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna
2018.
 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.
Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 15.10.2019 mennessä.
Oheismateriaalina lautakunnalle alustava talousarvio ja investointisuunnitelma.
KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta käsittelee alustavasti viranhaltijoiden laatimaa talousarviota ja
investointisuunnitelmaa ja ohjeistaa talousarvion ja investointisuunnitelman jatkolaadintaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja oli kokouksen alussa kertomassa kunnan kokonaistalousarvion laadinnasta ja kertoi tämän hetken tulo- ja menoennusteen. Tulevan vuoden talousarvion tulosennuste näyttää jäävän reilun tappiolliseksi, ja kaikkien hallintokuntien tulee pyrkiä
etsimään toimia, joilla on mahdollista saada säästöjä.
Kunnanrakennusmestari esitteli viranhaltijatyönä laadittua teknisen hallinnonalan talousarviota ja investointisuunnitelmaa. Tekninen lautakunta keskusteli aiheesta ja antoi evästystä lopullisen talousarvion ja investointisuunnitelman laadintaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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MUUT ASIAT
Teknltk § 53
1. Sarvelan ja Saran koulujen myynnistä johtuvia toimenpiteitä
 Karvian kunnanvaltuusto hyväksyi 3.10.2019 Saran ja Sarvelan koulujen
ostotarjoukset ja päätti myydä koulut tarjouksen tehneille tahoille. Tekninen
lautakunta keskusteli koulukiinteistöillä olevan kunnan irtaimiston ja kaluston
sijoittelusta.
 Sarvelan koulun jääkiekkokaukalo siirretään Yhtenäiskoulu Opinpolun takana
olevalle hiekkakentälle.
 Koulukiinteistöillä olleiden hyötyjätepisteiden uutta sijoittamista pohditaan.
 Kiinteistöissä olevan ylimääräisen irtaimiston osalta järjestetään huutokauppa
loka-marraskuun aikana.
2. Seuraava kokous pidetään 16.10. klo 18 kunnanhallituksen huoneessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Tekn. ltk. § 54
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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9.10.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Karvian kunta
Tekninen lautakunta
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Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

Pykälät

9.10.2019

47-54

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 47, 48, 49, 50, 52, 53.2, 54
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 51, 53.1
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät
ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen
Pykälät: 51, 53.1
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunta, tekninen lautakunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:
.2018
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät:
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pykälät: Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Hankintapäätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
Karvia . .
________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON
YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen:

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat
- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
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- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Karvian kunta, tekninen lautakunta
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa
asian
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi
tekemällä
valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö
on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 010 364 3300
faksi 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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